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Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη την απόφαση του 
Συµβουλίου 2010/631/ΕΕ της 13ης 
Σεπτεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύναψη, 
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών της 
Μεσογείου στη σύµβαση για την 
προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και των παρακτίων περιοχών της 
Μεσογείου1, 

 __________________ 

 
1 ΕΕ L 279 της 23.10.2010, σ. 1. 

 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόµενη 
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµης ενέργειας, για 

δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες µεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων και 
του τουρισµού και για εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οι 

πολλαπλές πιέσεις επί των παράκτιων 

πόρων απαιτούν µια ολοκληρωµένη 

προσέγγιση προγραµµατισµού και 

διαχείρισης. 

(1) Η υψηλή και ταχέως αυξανόµενη 
ζήτηση για θαλάσσιο χώρο για διάφορους 

σκοπούς, όπως για εγκαταστάσεις 

ανανεώσιµης ενέργειας, για την 
εξερεύνηση και την εκµετάλλευση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 
δραστηριότητες που αφορούν τις 

θαλάσσιες µεταφορές και την αλιεία, για 

τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων και 
της βιοποικιλότητας, την εξόρυξη 
πρώτων υλών, τον τουρισµό και για 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, καθώς 

και οι πολλαπλές πιέσεις επί των 

παράκτιων πόρων απαιτούν µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση 

προγραµµατισµού και διαχείρισης. 

Αιτιολόγηση 

Η εξόρυξη πρώτων υλών προστίθεται στις αιτιολογικές σκέψεις µε σκοπό την ευθυγράµµιση 

αυτών µε το άρθρο 7. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η υιοθέτηση µιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού έχει 

αναπτυχθεί στην ολοκληρωµένη θαλάσσια 

πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος της ολοκληρωµένης θαλάσσιας 

πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών 

και η συµβολή στη λήψη συντονισµένων, 

συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον 

αφορά τις τοµεακές πολιτικές της Ένωσης 

που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις 

θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και 

(2) Η υιοθέτηση µιας τέτοιας προσέγγισης 

στη διαχείριση του ωκεανού και τη 
θαλάσσια διακυβέρνηση έχει αναπτυχθεί 
στην ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

περιβαλλοντικό πυλώνα της οποίας 

αποτελεί η οδηγία 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στόχος της ολοκληρωµένης θαλάσσιας 

πολιτικής είναι η στήριξη της αειφόρου 

ανάπτυξης των θαλασσών και ωκεανών 

και η συµβολή στη λήψη συντονισµένων, 

συνεπών και διαφανών αποφάσεων όσον 

αφορά τις τοµεακές πολιτικές της Ένωσης 

που έχουν επίπτωση στους ωκεανούς, στις 
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στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 

περιφέρειες και στους θαλάσσιους τοµείς, 

µεταξύ άλλων και µέσω στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

µακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

θάλασσες, στα νησιά, στις παράκτιες και 

στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες 

περιφέρειες και στους θαλάσσιους τοµείς, 

µεταξύ άλλων και µέσω στρατηγικών για 

τις θαλάσσιες λεκάνες ή τις 

µακροπεριφερειακές στρατηγικές. 

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής (ΟΘΠ) είχε ως ειδικότερο στόχο την 

επίτευξη ενός περισσότερο συνεκτικού πλαισίου διακυβέρνησης της θαλάσσιας πολιτικής. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασµός και η 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατοµεακά 

µέσα πολιτικής ώστε οι δηµόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόµενοι να εφαρµόζουν µια 

συντονισµένη και ολοκληρωµένη 
προσέγγιση. Η εφαρµογή µιας προσέγγισης 

µε βάση το οικοσύστηµα θα συµβάλει στην 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης των 

θαλάσσιων και παράκτιων οικονοµιών και 

στη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

(3) Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 

θαλάσσιας πολιτικής ο θαλάσσιος 

χωροταξικός σχεδιασµός και η 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών προσδιορίζονται ως διατοµεακά 

µέσα πολιτικής ώστε οι δηµόσιες αρχές και 

οι ενδιαφερόµενοι να εφαρµόζουν µια 

συντονισµένη, ολοκληρωµένη και 
διασυνοριακή προσέγγιση. Η εφαρµογή 
µιας προσέγγισης µε βάση το οικοσύστηµα 

θα συµβάλει στην προώθηση της βιώσιµης 

ανάπτυξης των θαλάσσιων και παράκτιων 

οικονοµιών και στη βιώσιµη χρήση των 

θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. 

Αιτιολόγηση 

Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας έχει ζωτική σηµασία για την ΟΘΠ και ειδικότερα για 

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό (ΘΧΣ) και την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών (Ο∆ΠΖ). 

 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της 

σχετικά µε τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - 

ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη στους 

τοµείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η 

Επιτροπή εντόπισε ορισµένες υπό εξέλιξη 

πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν 

στην εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση 

έχει επίσης εντοπίσει ορισµένους τοµείς 

δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να 

εστιάσουν στο µέλλον οι πρωτοβουλίες για 

«Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει 

να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές 

για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

(5) Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της 

σχετικά µε τη «Γαλάζια Ανάπτυξη - 

ευκαιρίες για βιώσιµη ανάπτυξη στους 

τοµείς της θάλασσας και της ναυτιλίας», η 

Επιτροπή εντόπισε ορισµένες υπό εξέλιξη 

πρωτοβουλίες της ΕΕ που αποσκοπούν 

στην εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 

αποκλεισµούς ανάπτυξη. Η ανακοίνωση 

έχει επίσης εντοπίσει ορισµένους τοµείς 

δραστηριοτήτων στους οποίους πρέπει να 

εστιάσουν στο µέλλον οι πρωτοβουλίες για 

«Γαλάζια Ανάπτυξη» και οι οποίοι πρέπει 

να υποστηριχθούν επαρκώς από θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και από στρατηγικές 

για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. Η σαφής στήριξη των 
κρατών µελών στους εν λόγω 
εντοπισθέντες στρατηγικούς τοµείς θα 
καταστήσει δυνατή την εξασφάλιση 
ασφάλειας δικαίου και προβλεψιµότητας 
για τις επενδύσεις των φορέων του 
δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, οι 
οποίες θα έχουν αποτέλεσµα µόχλευσης 
σε όλες τις τοµεακές πολιτικές που 
αφορούν τον θαλάσσιο και τον παράκτιο 
χώρο. 

 

 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για 

το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

αναφέρει στο προοίµιο ότι τα θέµατα που 

αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου 

είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να 

εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο 

σχεδιασµός του ωκεάνιου χώρου συνιστά 

λογικά το επόµενο στάδιο που θα 

επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των 

(7) Η σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για 

το ∆ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) 

αναφέρει στο προοίµιο ότι τα θέµατα που 

αφορούν τη χρήση του ωκεάνιου χώρου 

είναι στενά αλληλένδετα και πρέπει να 

εξεταστούν στο σύνολό τους. Ο 

σχεδιασµός του ωκεάνιου χώρου συνιστά 

λογικά το επόµενο στάδιο που θα 

επιτρέψει τη διάρθρωση της χρήσης των 
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δικαιωµάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο 

της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό 

εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα 

κράτη µέλη ώστε να τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους. 

δικαιωµάτων που χορηγούνται στο πλαίσιο 

της UNCLOS και αποτελεί πρακτικό 

εργαλείο για την παροχή βοήθειας στα 

κράτη µέλη και στις αρµόδιες υποεθνικές 
αρχές ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους. 

Αιτιολόγηση 

Σε πολλά κράτη µέλη, όπως η Ιταλία, η διαχείριση των χωρικών υδάτων ασκείται απευθείας όχι 

από το κράτος αλλά από υποεθνικές οντότητες, όπως οι περιφέρειες. Τη βοήθεια των πρακτικών 

εργαλείων της UNCLOSΗ πρέπει να την αξιοποιούν αυτές οι αρµόδιες οντότητες. 

 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νοµικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και τις 
στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές 

πράξεις της Ένωσης και του διεθνούς 

ναυτικού δικαίου. 

(10) Για τη διασφάλιση της συνέπειας και 

της νοµικής σαφήνειας, πρέπει να 

καθοριστεί το γεωγραφικό πεδίο για τον 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό και την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

νοµοθετικές πράξεις της Ένωσης και του 

διεθνούς ναυτικού δικαίου, ιδίως η 
UNCLOS. 

 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ενώ είναι σκόπιµο να θεσπίζει η 

Ένωση κανόνες σχετικά µε τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη µέλη και οι 

αρµόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό και τον 

καθορισµό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

(12) Ενώ είναι σκόπιµο να θεσπίζει η 

Ένωση ένα διαφανές και συνεκτικό 
πλαίσιο σχετικά µε τα θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και τις στρατηγικές για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη µέλη και οι 

αρµόδιες αρχές τους εξακολουθούν να 

είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό και τον 

καθορισµό, στο πλαίσιο των θαλάσσιων 
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του περιεχοµένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανοµή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τοµεακές δραστηριότητες. 

υδάτων και των παράκτιων ζωνών τους, 

του περιεχοµένου των εν λόγω σχεδίων και 

στρατηγικών, καθώς και για την κατανοµή 

του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 

τοµεακές δραστηριότητες και χρήσεις του 
χώρου αυτού. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, να 

βασίζεται στους κείµενους εθνικούς 

κανόνες και µηχανισµούς. Οι στρατηγικές 

για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να βασίζονται 

στις αρχές και στα στοιχεία που 

καθορίζονται στη σύσταση 2002/413/ΕΚ 

του Συµβουλίου και στην απόφαση 

2010/631/ΕΕ του Συµβουλίου. 

(13) Για να τηρηθεί η αρχή της 

αναλογικότητας και της επικουρικότητας, 

καθώς και για την ελαχιστοποίηση του 

πρόσθετου διοικητικού φόρτου, η 

µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα 

πρέπει, στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, να 

βασίζεται στους κείµενους εθνικούς 

κανόνες και µηχανισµούς και στους 
κανόνες και µηχανισµούς των 
περιφερειακών συµβάσεων για τις 
θάλασσες. Οι στρατηγικές για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών πρέπει να βασίζονται στις αρχές και 

στα στοιχεία που καθορίζονται στη 

σύσταση 2002/413/ΕΚ του Συµβουλίου 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2002 σχετικά µε την 
εφαρµογή στην Ευρώπη της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
παράκτιων ζωνών18α και στην απόφαση 
2010/631/ΕΕ του Συµβουλίου. 

 ______________ 

 
18α ΕΕ L 148 της 6.6.2002, σ. 24. 

Αιτιολόγηση 

Οι υφιστάµενες δοµές για τις θαλάσσιες λεκάνες µπορούν να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να καταστήσουν τη συνεργασία τους πιο αποτελεσµατική. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός 

και η ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρµόζουν 

την προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η σωρευτική πίεση που 

ασκείται από όλες τις δραστηριότητες 

διατηρείται σε επίπεδα που είναι συµβατά 

µε την επίτευξη της καλής 

περιβαλλοντικής κατάστασης και ότι η 

ικανότητα των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων να ανταποκρίνονται σε 

ανθρωπογενείς µεταβολές δεν τίθεται σε 

κίνδυνο, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν και 

την αειφόρο χρήση των θαλάσσιων 

αγαθών και υπηρεσιών από τη σηµερινή 

και από τις µελλοντικές γενεές. 

(15) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός 

και η ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να εφαρµόζουν 

την προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ, έχοντας υπόψη 
την αρχή της επικουρικότητας και 
λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
προφύλαξης και της προληπτικής 
δράσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 191 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι η σωρευτική 

πίεση που ασκείται από όλες τις θαλάσσιες 
και παράκτιες δραστηριότητες διατηρείται 
σε επίπεδα που είναι συµβατά µε την 

επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης και της διατήρησης των 
φυσικών πόρων και ότι η ικανότητα των 
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων να 

ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς 

µεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπουν και την αειφόρο 

χρήση των θαλάσσιων αγαθών και 

υπηρεσιών από τη σηµερινή και από τις 

µελλοντικές γενεές. 

 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός 
και η ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συµβάλουν, µεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 

(16) Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός 
και η ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών θα συµβάλουν, µεταξύ 

άλλων, στην επίτευξη των στόχων της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση 
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της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
19
, 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιµη 

εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής
20
, 

της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισµών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

µεταφορών
21
, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τοµέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της στρατηγικής 

βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2020
22
, του 

χάρτη πορείας προς µια Ευρώπη που 

χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους της
23
, 

της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή
24
 

καθώς και, ενδεχοµένως, της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 

περιλαµβανοµένων των θαλάσσιων 

λεκανών και των µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών. 

της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
19
, 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2002, 

για τη διατήρηση και βιώσιµη 

εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής
20
, 

της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 30ής Νοεµβρίου 2009, 
περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών20α, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών ενδιαιτηµάτων 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας20β, 
της απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την τροποποίηση της 

απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ περί των 

κοινοτικών προσανατολισµών για την 

ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 

µεταφορών
21
, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, 
για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τοµέα της πολιτικής των 

υδάτων, της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί 

θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση 

στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο 

περιβάλλον, της στρατηγικής 

βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2020
22
, του 

χάρτη πορείας προς µια Ευρώπη που 

χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους της
23
, 

της στρατηγικής της ΕΕ για την 

προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή
24 και 

της ανακοίνωσης COM(2009)0008 της 
Επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγικοί στόχοι 
και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις 
θαλάσσιες µεταφορές µέχρι το 2018», 
καθώς και, ενδεχοµένως, της 

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 

περιλαµβανοµένων των θαλάσσιων 

λεκανών και των µακροπεριφερειακών 

στρατηγικών. 

_______________ _________________ 

19 
ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ.σ. 16-62. 19

 ΕΕ L 140, 5.6.2009, σ. 16. 

20
 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59-80. 20

 ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59. 
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 20α ΕΕ L 20, 26.1.2010, σ. 7. 

 20β ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7. 

21 
ΕΕ L 167, 30.04.2005, σ.σ. 1-38. 21

 ΕΕ L 167, 30.4.2005, σ. 1. 

22
 COM(2011) 244 τελικό. 

22 
COM (2011)0244 τελικό. 

23 
COM (2011) 571 τελικό. 

23 
COM (2011)0571 τελικό. 

24
 COM(2013) XXX. 

24
 COM(2013)ΧXXX. 

 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 
δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

µεταξύ τους. Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον 
συντονισµό και την ολοκλήρωση των 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιµη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαµβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

(17) Οι θαλάσσιες και οι παράκτιες 
δραστηριότητες συχνά συνδέονται στενά 

µεταξύ τους και έχουν αλληλεξάρτηση. 
Αυτή η σύνδεση απαιτεί τον συντονισµό, 
τη διάρθρωση και την ολοκλήρωση των 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και των 

στρατηγικών ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών ώστε να 

διασφαλίζεται η βιώσιµη χρήση του 

θαλάσσιου χώρου και η διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, λαµβάνοντας υπόψη 

τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και 
στόχους. 

 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία, από τον εντοπισµό 
των προβληµάτων, τη συλλογή 
πληροφοριών, τον σχεδιασµό, τη λήψη 

(18) Προκειµένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και οι στρατηγικές για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών πρέπει να καλύπτουν 

πλήρως τη διαδικασία εντοπισµού των 
προβληµάτων, συλλογής πληροφοριών, 
σχεδιασµού, λήψης αποφάσεων, 
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αποφάσεων, έως την υλοποίηση και την 
παρακολούθηση της εφαρµογής και να 
βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες 

επιστηµονικές γνώσεις. Πρέπει να 
αξιοποιούνται πλήρως οι µηχανισµοί που 

προβλέπονται στην υφιστάµενη ή στη 

µελλοντική νοµοθεσία, 

συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά µε τα κριτήρια και τα 

µεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής
25
. 

εφαρµογής, παρακολούθησης της 
εφαρµογής, αναθεώρησης ή 
επικαιροποίησης και πρέπει να βασίζονται 
στις βέλτιστες και πλέον πρόσφατες 
διαθέσιµες επιστηµονικές γνώσεις. Πρέπει 
να αξιοποιούνται πλήρως οι µηχανισµοί 

που προβλέπονται στην υφιστάµενη ή στη 

µελλοντική νοµοθεσία, 

συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης 

2010/477/ΕΕ σχετικά µε τα κριτήρια και τα 

µεθοδολογικά πρότυπα για την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλάσσιων υδάτων ή της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020» της 

Επιτροπής
25
. 

____________ _______________ 

25 
COM (2010) 461 τελικό. 

25 
COM (2010)0461 τελικό. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Κύριος σκοπός του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις και τις συγκρούσεις που αυτές 
µπορεί να επιφέρουν στις θαλάσσιες 
περιοχές. Για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου, τα κράτη µέλη πρέπει τουλάχιστον 
να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία ή οι 

διεργασίες σχεδιασµού θα οδηγήσουν στη 

χάραξη ενός συνολικού χάρτη που θα 

εντοπίζει τις διαφορετικές χρήσεις του 

θαλάσσιου χώρου, λαµβάνοντας υπόψη τις 

µακροπρόθεσµες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιµατική αλλαγή. 

(19) Κύριοι σκοποί του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού είναι να 

εντοπίσει και να διαχειρισθεί χωροταξικές 

χρήσεις, να ελαχιστοποιήσει τις 
διατοµεακές συγκρούσεις στις θαλάσσιες 
περιοχές και να ενισχύσει τη βιώσιµη 
µεγέθυνση του θαλάσσιου τοµέα. Για την 
επίτευξη αυτών των σκοπών, τα κράτη 
µέλη πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν 

ότι η διαδικασία ή οι διεργασίες 

σχεδιασµού θα οδηγήσουν στη χάραξη 

ενός συνολικού χάρτη που θα εντοπίζει τις 

διαφορετικές χρήσεις του θαλάσσιου 

χώρου, λαµβάνοντας υπόψη τις 

µακροπρόθεσµες αλλαγές που οφείλονται 

στην κλιµατική αλλαγή. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τα κράτη µέλη διαβουλεύονται µε τις 
αρχές του συναφούς κράτους µέλους ή της 

τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη και 

συντονίζουν µε τις εν λόγω αρχές τα 

σχέδια και τις στρατηγικές τους σύµφωνα 

µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

εν λόγω κρατών µελών και τρίτων χωρών 

δυνάµει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 

δικαίου. Η αποτελεσµατική διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και 

µε τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει 

ότι έχουν εντοπιστεί οι αρµόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος µέλος. Συνεπώς, τα κράτη 
µέλη οφείλουν να ορίζουν την αρµόδια 
αρχή ή τις αρµόδιες αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τη συνεργασία µε άλλα 

κράτη µέλη ή µε τρίτες χώρες. ∆εδοµένων 
των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των 

διαφόρων θαλάσσιων περιφερειών ή 

υποπεριφερειών και παράκτιων ζωνών, δεν 

είναι σκόπιµο να εξεταστεί λεπτοµερώς 

στην παρούσα οδηγία η µορφή των εν 

λόγω µηχανισµών συνεργασίας. 

(20) Τα κράτη µέλη διαβουλεύονται µε τις 
αρχές του συναφούς κράτους µέλους ή της 

τρίτης χώρας στην οικεία θαλάσσια 

περιοχή ή υποπεριοχή ή παράκτια ζώνη 

και, στον βαθµό του δυνατού, συντονίζουν 
µε τις εν λόγω αρχές τα σχέδια και τις 

στρατηγικές τους σύµφωνα µε τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εν 

λόγω κρατών µελών και τρίτων χωρών 

δυνάµει του ευρωπαϊκού και του διεθνούς 

δικαίου. Η αποτελεσµατική διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και 

µε τις γειτονικές τρίτες χώρες προϋποθέτει 

ότι έχουν εντοπιστεί οι αρµόδιες αρχές σε 

κάθε κράτος µέλος. Συνεπώς, τα κράτη 
µέλη οφείλουν να ορίζουν αρµόδιες αρχές 

που είναι υπεύθυνες για τη συνεργασία µε 

άλλα κράτη µέλη ή µε τρίτες χώρες. 
∆εδοµένων των διαφορών που υπάρχουν 

µεταξύ των διαφόρων θαλάσσιων 

περιφερειών ή υποπεριφερειών και 

παράκτιων ζωνών, δεν είναι σκόπιµο να 

εξεταστεί λεπτοµερώς στην παρούσα 

οδηγία η µορφή των εν λόγω µηχανισµών 

συνεργασίας. 

 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Προκειµένου να προσαρµοστούν οι 
παράκτιες ζώνες στην κλιµατική αλλαγή 
και να καταπολεµηθούν φαινόµενα όπως 
π.χ. η διάβρωση ή οι προσχώσεις, οι 
επικίνδυνες θαλάσσιες εισροές, η 
υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης 
και η απώλεια της βιοποικιλότητας των 
παράκτιων οικοσυστηµάτων, καθίσταται 
ιδιαιτέρως σηµαντική η βιώσιµη και 
φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση 
των παράκτιων ιζηµάτων, ώστε να µην 
υπάρχουν πια προβληµατικές περιοχές σε 



 

 

 PE519.425/ 12 

 EL 

σοβαρό κίνδυνο. Οι υποθαλάσσιες 
εναποθέσεις ιζηµάτων που βρίσκονται 
στην υφαλοκρηπίδα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση έλλειψης 
ιζηµατικών πόρων στα παράκτια 
συστήµατα. 

 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαµβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονοµικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιµη ανάπτυξη µε 

αποτελεσµατικό τρόπο, είναι σηµαντικό οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωµοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε τη σχετική 

νοµοθεσία της ΕΕ. Ένα καλό παράδειγµα 
όσον αφορά διατάξεις σχετικά µε τη 
δηµόσια διαβούλευση βρίσκεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/35. 

(22) Η διαχείριση των θαλάσσιων και 
παράκτιων ζωνών είναι πολύπλοκη και 

περιλαµβάνει διάφορα επίπεδα αρχών, 

οικονοµικών φορέων και άλλων 

ενδιαφερόµενων µερών. Για να 
εξασφαλιστεί η βιώσιµη ανάπτυξη µε 

αποτελεσµατικό τρόπο, είναι σηµαντικό οι 

ενδιαφερόµενοι φορείς, οι αρχές και το 

κοινό να γνωµοδοτούν σε κατάλληλο 

στάδιο της εκπόνησης θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών στο πλαίσιο της 

παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε τη σχετική 

νοµοθεσία της ΕΕ. 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση οδηγίας παραπέµπει στις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ κατά τρόπο γενικό. 

Ο στρατηγικός, εξελικτικός και διαδικαστικός χαρακτήρας της οδηγίας δεν επιτρέπει την 

αναφορά, εν είδει παραδείγµατος, σε συγκεκριµένη διάταξη. Εξάλλου, η ΣΛΕΕ προβλέπει ότι τα 

κράτη µέλη πρέπει να ενεργούν σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθεσίες της Ένωσης. 

 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η 
κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη 

να συγκεντρώνουν τα καλύτερα διαθέσιµα 

δεδοµένα και πληροφορίες, 

χρησιµοποιώντας τα υφιστάµενα µέσα και 

εργαλεία για τη συλλογή δεδοµένων, όπως 

αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

της πρωτοβουλίας «Γνώσεις για τη 
θάλασσα 2020». 

(25) Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η 
κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία και 

για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού 

φόρτου, είναι απαραίτητο τα κράτη µέλη 

να συγκεντρώνουν και να χρησιµοποιούν 
τα καλύτερα διαθέσιµα δεδοµένα και 

πληροφορίες, ενθαρρύνοντας τα σχετικά 
ενδιαφερόµενα µέρη να µοιράζονται τα 
δεδοµένα και τις πληροφορίες που 
διαθέτουν και χρησιµοποιώντας τα 
υφιστάµενα µέσα και εργαλεία για τη 

συλλογή δεδοµένων, όπως αυτά που έχουν 

αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
«Γνώσεις για τη θάλασσα 2020». 

Αιτιολόγηση 

Πολλά ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι εταιρείες εξόρυξης µεταλλευµάτων ή οι εταιρείες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, συλλέγουν τεράστιο όγκο δεδοµένων προτού ξεκινήσουν την 

εξόρυξη, αλλά τα εν λόγω δεδοµένα δεν χρησιµοποιούνται ούτε κοινοποιούνται σε άλλους φορείς 

στη συνέχεια. 

 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Προκειµένου να υποστηριχθεί 
ευρέως και µε συντονισµένο τρόπο η 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας καθ’ 
όλη την επικράτεια της Ένωσης, είναι 
σκόπιµο να προβλεφθούν από τα 
υφιστάµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα 
πόροι για τη στήριξη προγραµµάτων 
επίδειξης και για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών και πετυχηµένων διαδικασιών 
στρατηγικών και σχεδίων διαχείρισης και 
διακυβέρνησης για τα παράκτια εδάφη 
και τον θαλάσσιο χώρο. 
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Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Η έγκαιρη µεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σηµασίας, δεδοµένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρµοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη των οποίων αποσκοπεί 

η παρούσα οδηγία. Συνεπώς, πρέπει να 

εγκριθεί η συντοµότερη δυνατή προθεσµία 

για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

(28) Η έγκαιρη µεταφορά των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας είναι καίριας 

σηµασίας, δεδοµένου ότι η ΕΕ έχει 

θεσπίσει σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής 

που πρέπει να εφαρµοστούν έως το έτος 

2020, στη στήριξη και τη συµπλήρωση 
των οποίων αποσκοπεί η παρούσα οδηγία. 

Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η 

συντοµότερη δυνατή προθεσµία για τη 

µεταφορά της παρούσας οδηγίας, 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών µε σκοπό 

την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης 

των θαλάσσιων και παράκτιων οικονοµιών 

και τη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων. 

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό 

σχεδιασµό, το οποίο περιλαµβάνει, όπου 
δει, την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών µε σκοπό την προώθηση 

της βιώσιµης ανάπτυξης και µεγέθυνσης 
των θαλάσσιων και παράκτιων οικονοµιών 

και τη βιώσιµη χρήση των θαλάσσιων και 

παράκτιων πόρων, στηρίζοντας ιδίως τους 
τοµείς προτεραιότητας που έχουν 
εντοπιστεί στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2012 µε 
τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη - ευκαιρίες για 
βιώσιµη ανάπτυξη στους τοµείς της 
θάλασσας και της ναυτιλίας». 

 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, το 
παρόν πλαίσιο προβλέπει τη θέσπιση και 
την εφαρµογή από τα κράτη µέλη 

θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών µε στόχο 

την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται 

στο άρθρο 5. 

2. Στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης 

θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, η 
παρούσα οδηγία παρέχει πλαίσιο που 
προβλέπει τη θέσπιση και την εφαρµογή 

από τα κράτη µέλη θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών µε στόχο την επίτευξη 

των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5, 
λαµβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις 
θάλασσας-ξηράς και την ενισχυµένη 
διασυνοριακή συνεργασία βάσει των 
αντίστοιχων διατάξεων της Σύµβασης 
των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της 
Θάλασσας. 

Αιτιολόγηση 

Νέα διατύπωση µε σκοπό να παρασχεθεί στα κράτη µέλη µεγαλύτερη ελευθερία ως προς την 

επιλογή του τρόπου υλοποίησης της Ο∆ΠΖ. 

 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρµόζονται σε θαλάσσια ύδατα και σε 

παράκτιες ζώνες. 

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρµόζονται σε όλα τα θαλάσσια ύδατα 
και σε παράκτιες ζώνες της Ένωσης, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα ευρωπαϊκή και 
εθνική νοµοθεσία. 

 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 
δραστηριότητες µε αποκλειστικό σκοπό 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε 
δραστηριότητες µε αποκλειστικό σκοπό 
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την άµυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα 
κράτη µέλη ωστόσο προσπαθούν να 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 

δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο 

συµβατό µε τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. 

την άµυνα ή την εθνική ασφάλεια. Τα 
κράτη µέλη ωστόσο προσπαθούν να 

εξασφαλίζουν ότι, στο µέτρο που είναι 
λογικό και εφικτό, οι εν λόγω 
δραστηριότητες ασκούνται κατά τρόπο 

συµβατό µε τους στόχους της παρούσας 

οδηγίας. 

 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ως «παράκτια ζώνη», η 
γεωµορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της 

ακτογραµµής που έχει ως θαλάσσιο όριο 
το εξωτερικό όριο των χωρικών υδάτων 
των κρατών µελών, και ως χερσαίο όριο 
το όριο που ορίζεται από τα κράτη µέλη 
στο πλαίσιο των εθνικών τους 
στρατηγικών για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

1. Ως «παράκτια ζώνη», η ακτογραµµή 
και η γεωµορφολογική περιοχή 
εκατέρωθεν της ακτογραµµής όπως 
ορίζεται από τα κράτη µέλη στις 
αντίστοιχες νοµοθεσίες, µε το θαλάσσιο 
όριο να µην υπερβαίνει τα χωρικά ύδατα 
των κρατών µελών. 

 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ως «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια 
Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που 

έχει ως στόχο να προαγάγει τη 
συντονισµένη και συνεκτική λήψη 
αποφάσεων µε σκοπό τη µεγιστοποίηση 
της βιώσιµης ανάπτυξης, της οικονοµικής 

µεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής 

των κρατών µελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς 

και τους θαλάσσιους τοµείς της, µέσω 

συνεκτικών και συνδεόµενων µε τη 

θάλασσα πολιτικών και µέσω της 

2. Ως «Ολοκληρωµένη Θαλάσσια 
Πολιτική», η πολιτική της Ένωσης που 

έχει θεσπιστεί για να προαγάγει τη 
συντονισµένη και συνεκτική διατοµεακή 
και διασυνοριακή θαλάσσια 
διακυβέρνηση µε σκοπό τη µεγιστοποίηση 
της βιώσιµης ανάπτυξης, της οικονοµικής 

µεγέθυνσης και της κοινωνικής συνοχής 

των κρατών µελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 

παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ένωσης καθώς 

και τους θαλάσσιους τοµείς της, µέσω 

συνεκτικών και συνδεόµενων µε τη 

θάλασσα πολιτικών και µέσω της 
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συναφούς διεθνούς συνεργασίας. συναφούς διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ως «θαλάσσια χωροταξικά σχέδια» 
νοούνται το σχέδιο ή τα σχέδια που 
προκύπτουν από δηµόσια διαδικασία 
ανάλυσης και σχεδιασµού της 
χωροχρονικής κατανοµής των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις 
θαλάσσιες ζώνες για την επίτευξη των 
οικονοµικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών στόχων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, σύµφωνα µε τις 
σχετικές εθνικές πολιτικές, µε στόχο τον 
καθορισµό των τρόπων αξιοποίησης των 
θαλάσσιων ζωνών για διαφορετικές 
χρήσεις και ειδικότερα την ενθάρρυνση 
της διαφοροποίησης στους σκοπούς 
χρήσης. 

 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ως «στρατηγικές ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», οι 
επίσηµες και ανεπίσηµες πρακτικές ή/και 
στρατηγικές που στοχεύουν στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση όλων των 
διαδικασιών χάραξης πολιτικής που 
αφορούν τις παράκτιες ζώνες, 
αντιµετωπίζοντας τις θαλάσσιες-χερσαίες 
αλληλεπιδράσεις των παράκτιων 
δραστηριοτήτων µε συντονισµένο τρόπο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιµη 
ανάπτυξη των παράκτιων και των 
θαλάσσιων περιοχών. Με τέτοιες 
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στρατηγικές εξασφαλίζεται ότι οι 
αποφάσεις περί διαχείρισης ή ανάπτυξης 
λαµβάνονται µε συνεκτικό τρόπο 
διατοµεακά, ώστε να αποτρέπονται, ή 
τουλάχιστον να περιορίζονται, οι 
συγκρούσεις όσον αφορά τη χρήση των 
παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα 
ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 της οδηγίας 2008/56/EΚ. 

4. Ως «θαλάσσια ύδατα» νοούνται τα 
ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος 
στην θαλάσσια πλευρά της γραµµής 
βάσης από την οποία υπολογίζονται τα 
χωρικά ύδατα, µέχρι τα όρια της 
περιοχής όπου ένα κράτος µέλος έχει 
και/ή ασκεί δικαιοδοσία, σύµφωνα µε τη 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το 
∆ίκαιο της Θάλασσας, εξαιρουµένων των 
υδάτων των παρακειµένων στις 
υπερπόντιες χώρες και σε εδάφη που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Γαλλικά 
Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα και Εδαφικές 
Ενότητες. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ως «κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και, 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή 

πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι 

οµάδες αυτών. 

(∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο.) 
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Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

7. Ως «καλή περιβαλλοντική κατάσταση» 

νοείται η περιβαλλοντική κατάσταση που 

αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της 

οδηγίας 2008/56/ΕΚ και στην απόφαση 
2010/477/EΕ της Επιτροπής. 

Αιτιολόγηση 

Στην απόφαση 2010/477/ΕΕ καθορίζονται πιο αναλυτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον 

ορισµό και τα κριτήρια της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης». 

 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει και 
εφαρµόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο ή σχέδια και µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική ή στρατηγικές για τη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. Τα 
προαναφερόµενα σχέδια δύνανται να 
υποβάλλονται σε χωριστά έγγραφα. 

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει και 
εφαρµόζει ένα θαλάσσιο χωροταξικό 

σχέδιο. Όταν ένα κράτος µέλος δεν 
εντάσσει τις αλληλεπιδράσεις θάλασσας-
ξηράς στο θαλάσσιο χωροταξικό του 
σχέδιο, οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις θα 
εξεταστούν µέσω της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών.  Τα 
κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν αν 
θα ακολουθήσουν µια ολοκληρωµένη 
προσέγγιση ή θα θεσπίσουν θαλάσσια 
χωροταξικά σχέδια και στρατηγικές 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
παράκτιων ζωνών ξεχωριστά. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη µέλη ή οι αρµόδιες 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές 
παραµένουν αρµόδιες για τον σχεδιασµό 
και τον καθορισµό του περιεχοµένου των 
εν λόγω σχεδίων και στρατηγικών, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
του θαλάσσιου χώρου στις διάφορες 
τοµεακές δραστηριότητες καθώς και στις 
θαλάσσιες και ναυτιλιακές χρήσεις. 

 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των περιφερειών και των 
υποπεριφερειών, τον σχετικό τοµέα 
δραστηριοτήτων, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις δυνητικές 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

3. Κατά την κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των 
θαλάσσιων και παράκτιων περιφερειών 
και υποπεριφερειών, τις ευκαιρίες που 
αυτές παρουσιάζουν, τις αντίστοιχες 
υφιστάµενες και µελλοντικές τοµεακές 
δραστηριότητες, τα θαλάσσια ύδατα και 
τις παράκτιες ζώνες και τις επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής. 

 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Στην περίπτωση των απόκεντρων 
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περιφερειών της Ένωσης, ειδικότερα, το 
άρθρο 349 ΣΛΕΕ θα τηρείται 
λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών 
χαρακτηριστικών και των περιορισµών 
των περιοχών αυτών. 

 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να εφαρµόζουν µια προσέγγιση µε βάση το 
οικοσύστηµα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων µεταξύ ανταγωνιζόµενων 
τοµέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια 
και στα παράκτια ύδατα, και πρέπει να 
έχουν ως στόχο να συµβάλουν, µεταξύ 
άλλων: 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

εφαρµόζουν µια προσέγγιση µε βάση το 

οικοσύστηµα καθώς και οικονοµικά και 
κοινωνικά κριτήρια στο ίδιο επίπεδο, για 
να στηρίζουν βιώσιµη ανάπτυξη και 
µεγέθυνση στον θαλάσσιο τοµέα. 
Προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών 
τοµεακών δραστηριοτήτων κατά τρόπο 
συµβατό, ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις 
µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων σε 
θαλάσσια ύδατα και παράκτιες ζώνες και 
προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία 
και την πολλαπλή χρήση του ίδιου 
θαλάσσιου χώρου από διάφορους τοµείς. 

 2. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών έχουν 
στόχο να συµβάλουν στους ακόλουθους 
στόχους της Ένωσης: 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 
εφοδιασµού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων µεταφορών και την παροχή 
αποτελεσµατικών και αποδοτικών ως 
προς το κόστος θαλάσσιων διαδροµών σε 
όλη την Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
θαλάσσιων µεταφορών σε όλη την 

Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας των λιµένων, της 
ασφάλειας των µεταφορών των 
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της προσβασιµότητας των λιµένων και της 
ασφάλειας των µεταφορών· 

πολυτροπικών συνδέσεων και της 
βιωσιµότητας· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τοµέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης 

στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 

δραστηριοτήτων· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 
ανάπτυξης του τοµέα της αλιείας και της 
βιώσιµης µεγέθυνσης του τοµέα της 
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης 

της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας 

και των συναφών δραστηριοτήτων· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειµένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθµισης των οικοσυστηµικών 

υπηρεσιών και µείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 
προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος µε ένα αντιπροσωπευτικό 
και συνεκτικό δίκτυο προστατευόµενων 
περιοχών, καθώς και τη συνετή, 
προληπτική και ορθολογική χρήση των 
φυσικών πόρων, ιδίως προκειµένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών και µείωση 
και αποτροπή των κινδύνων της 
θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης 
των παράκτιων περιοχών· 

(ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 
θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 
κλιµατική αλλαγή. 

(ε) στην εξασφάλιση ότι οι παράκτιες και 
θαλάσσιες περιοχές θα είναι 
ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής για να 
προστατευθούν οι ευαίσθητες παράκτιες 
περιοχές· 

 3. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών µπορεί 
να έχουν στόχο να συµβάλουν σε 
περαιτέρω στόχους της Ένωσης, όπως: 

 (α) στην προώθηση της βιώσιµης 
εξόρυξης πρώτων υλών· 

 (β) στην προώθηση του βιώσιµου 
τουρισµού· 

 (γ) στη διασφάλιση της διατήρησης και 
της προστασίας της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς· 

 (δ) στη διασφάλιση της χρήσης από το 
κοινό για αναψυχή και άλλες χρήσεις· 

 (ε) στη διατήρηση των παραδοσιακών 
οικονοµικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της θαλάσσιας 
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οικονοµίας. 

 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να θεσπίζουν επιχειρησιακά στάδια για 
την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο άρθρο 5, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις 
σχετικές δραστηριότητες και τα µέτρα που 

εφαρµόζονται σε αυτούς. 

1. Κάθε κράτος µέλος πρέπει να θεσπίζει 
διαδικαστικά στάδια για την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5, 

λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 

δραστηριότητες, χρήσεις και τα µέτρα που 
εφαρµόζονται σε αυτούς. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ των 
κρατών µελών και µεταξύ των εθνικών 
αρχών και των οικείων τοµεακών 
πολιτικών· 

(β) να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών 
που λαµβάνουν µέρος στις οικείες 
τοµεακές πολιτικές σύµφωνα µε το 
άρθρο 9· 

Αιτιολόγηση 

Το αιτούµενο είναι η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών. Η απαίτηση συνεργασίας θα 

αποτελούσε υπερβολή και θα προκαλούσε καθυστερήσεις. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) να εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών 
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σύµφωνα µε το άρθρο 12· 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών και η διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ 

των κρατών µελών αποτελούν δύο τελείως διαφορετικά ζητήµατα, είναι καλύτερα η αναφορά σε 

αυτά να γίνεται σε δύο ξεχωριστές παραγράφους. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 

τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 

θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των 

συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιµετωπίζουν σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών 

σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13· 

(γ) να προσδιορίζουν τις διασυνοριακές 

συνέπειες των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών στα θαλάσσια ύδατα και στις 

παράκτιες ζώνες υπό την κυριαρχία και/ή 

τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών της ιδίας 

θαλάσσιας περιοχής ή υποπεριοχής και των 

συναφών παράκτιων ζωνών και να τις 

αντιµετωπίζουν σε συνεργασία µε τις 

αρµόδιες αρχές των χωρών αυτών 

σύµφωνα µε το άρθρο 13· 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 12 αναφέρεται σε άλλα κράτη µέλη και όχι σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, η αναφορά στο 

άρθρο 12 διαγράφεται. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (γα) αφενός να βασίζονται στα βέλτιστα 
διαθέσιµα δεδοµένα και αφετέρου να 
εγγυώνται την απαραίτητη ευελιξία που 
θα επιτρέψει τη συνεκτίµηση των 
µελλοντικών εξελίξεων. 
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Αιτιολόγηση 

Οι στόχοι της οδηγίας είναι φιλόδοξοι, ιδίως για τις χώρες εκείνες που δεν διαθέτουν ακόµα 

εµπειρία σε σχέση µε τον ΘΧΣ ή την Ο∆ΠΖ. Συνεπώς, έχει σηµασία να υπογραµµισθεί η ανάγκη 

για ευελιξία, όπως και η ανάγκη για δεδοµένα. Το θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολυσύνθετο, 

σχετικά άγνωστο ακόµα, και στις ηµέρες µας υπόκειται σε αλλαγές. 

 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να 

εντοπίζει την πραγµατική και δυνητική 

χωρική και χρονική κατανοµή όλων των 

σχετικών θαλάσσιων δραστηριοτήτων για 

να επιτύχει τους στόχους που ορίζονται 

στο άρθρο 5. 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια πρέπει 
να περιέχουν τουλάχιστον χαρτογράφηση 

των θαλάσσιων υδάτων, η οποία να 

εντοπίζει την πραγµατική, την 
προβλεπόµενη και τη δυνητική χωρική και 
χρονική κατανοµή όλων των σχετικών 

θαλάσσιων χρήσεων και δραστηριοτήτων 
καθώς και σηµαντικών συστατικών του 
οικοσυστήµατος για να επιτύχει τους 
ενωσιακούς στόχους που ορίζονται στο 
άρθρο 5. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

2. Κατά την κατάστρωση θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη, µεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω χρήσεις και δραστηριότητες: 

Αιτιολόγηση 

∆εν αποτελούν όλα τα αναφερόµενα σηµεία δραστηριότητες. 

 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 
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Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχεία α έως ζ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 
ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιµης ενέργειας· 

(α) τις εγκαταστάσεις για την εξόρυξη 
ενέργειας και για την παραγωγή 

ανανεώσιµης ενέργειας και για τη 
µεταφορά στην ξηρά· 

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδοµές για την 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου· 

(β) τις εγκαταστάσεις και υποδοµές για την 
εξερεύνηση και εξόρυξη πετρελαίου, 
φυσικού αερίου και άλλων πρώτων υλών· 

(γ) τις οδούς θαλάσσιων µεταφορών· (γ) τις οδούς θαλάσσιων µεταφορών· 

(δ) τις διαδροµές υποβρύχιων καλωδίων 
και αγωγών· 

(δ) τις διαδροµές υποβρύχιων καλωδίων 
και αγωγών· 

(ε) τις περιοχές αλιείας· (ε) τις υπάρχουσες και τις δυνητικές 
περιοχές αλιείας· 

(στ) τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις 
εκτροφής· 

(στ) τις θαλάσσιες περιοχές εκτροφής· 

(ζ) τους τόπους προστασίας της φύσης. (ζ) τους τόπους προστασίας και 
διαφύλαξης της φύσης και των ειδών, το 
δίκτυο Natura 2000, άλλα ευαίσθητα 
θαλάσσια οικοσυστήµατα και τις όµορες 
περιοχές, µε βάση την ενωσιακή και 
εθνική νοµοθεσία· 

 (η) το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισµό. 

 (θ) τους χώρους προστασίας 
πολιτισµικής κληρονοµιάς· 

 (ι) τους τόπους διεξαγωγής στρατιωτικών 
ασκήσεων. 

 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 
να περιλαµβάνουν τουλάχιστον απογραφή 
των υφιστάµενων µέτρων που 
εφαρµόζονται σε παράκτιες ζώνες και 

ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα µέτρα 

για την επίτευξη των στόχων που 

1. Όταν σχεδιάζουν την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών τα 
κράτη µέλη αποφασίζουν αν θα 
χρησιµοποιήσουν δέσµη πρακτικών ή µία 
ή περισσότερες στρατηγικές. 
Προσδιορίζουν τα υφιστάµενα µέτρα που 
εφαρµόζονται σε παράκτιες ζώνες και 
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αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι στρατηγικές 
αυτές θα προβλέπουν την ολοκληρωµένη 
και διατοµεακή εφαρµογή πολιτικής και θα 
εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
χερσαίων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

διενεργούν ανάλυση της ανάγκης για 
πρόσθετα µέτρα για την επίτευξη των 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Η 
ολοκληρωµένη διαχείριση των 
παράκτιων ζωνών ενισχύει την 
ολοκληρωµένη και διατοµεακή εφαρµογή 

πολιτικής και θα συνεκτιµά τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ χερσαίων και 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων µε σκοπό να 
διασφαλίσει τη συνδεσιµότητα ξηράς και 
θάλασσας. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη τουλάχιστον τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

2. Κατά την κατάρτιση στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν υπόψη: 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων 
φυσικών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων 
των εγκαταστάσεων για την εξόρυξη 
ενέργειας και για την παραγωγή 
ανανεώσιµης ενέργειας· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αα) τις ήδη εδραιωµένες πρακτικές και 
στρατηγικές σύµφωνα µε τη 
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σύσταση 2002/413/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αβ) τις υφιστάµενες επίσηµες και 
ανεπίσηµες πρακτικές, δίκτυα και 
µηχανισµούς διασυνοριακής 
συνεργασίας· 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (αγ) τις σχετικές δραστηριότητες, 
εγκαταστάσεις και υποδοµές· 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) την ανάπτυξη υποδοµής, 
εγκαταστάσεων ενέργειας, µεταφορών, 
λιµένων, θαλάσσιων έργων και άλλων 
δοµών, συµπεριλαµβανοµένης της 
πράσινης υποδοµής· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τη γεωργία και τη βιοµηχανία· διαγράφεται 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια· διαγράφεται 

 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ε) τη διατήρηση, την αποκατάσταση και 
τη διαχείριση των παράκτιων 

οικοσυστηµάτων, των οικοσυστηµικών 

υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

(ε) την προστασία, τη διατήρηση, την 
αποκατάσταση και τη διαχείριση των 

παράκτιων οικοσυστηµάτων, των 
προστατευόµενων υγροτόπων και 
ποτάµιων δέλτα, των οικοσυστηµικών 
υπηρεσιών και των φυσικών περιοχών, του 

παράκτιου τοπίου και των νησιών· 

 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) τον µετριασµό και την προσαρµογή 

στην κλιµατική αλλαγή. 

(στ) τον µετριασµό και την προσαρµογή 

στην κλιµατική αλλαγή, ιδίως µε την 
αύξηση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστηµάτων· 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν µέσα, για τη 
δηµόσια συµµετοχή όλων των 
ενδιαφεροµένων µερών σε πρώιµο στάδιο 
στην ανάπτυξη των θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν µέσα, για τη 

δηµόσια συµµετοχή µέσω πληροφόρησης 
και διαβούλευσης µε τα αρµόδια 
ενδιαφερόµενα µέρη και τις αρχές καθώς 
και το κοινό, σε πρώιµο στάδιο, στην 
ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών 

σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν 
επίσης ότι τα εν λόγω ενδιαφερόµενα 
µέρη και οι αρχές καθώς και το κοινό θα 
έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα, 
µόλις αυτά οριστικοποιηθούν. 

Αιτιολόγηση 

Η «δηµόσια συµµετοχή» αποτελεί πολύ γενική έκφραση, εποµένως είναι ανάγκη να διευκρινισθεί 

η µορφή της συµµετοχής. Επιπλέον, είναι δυνατή η συγχώνευση των παραγράφων 1 και 2. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η συµµετοχή του κοινού εξασφαλίζει 
ότι οι αρµόδιοι φορείς και οι αρχές και οι 
ενδιαφερόµενοι πολίτες θα καλούνται 
ώστε να διατυπώνουν τη γνώµη τους για 
τα υπό κατάρτιση σχέδια και τις 
στρατηγικές και θα έχουν πρόσβαση στα 
αποτελέσµατα µόλις αυτά είναι 
διαθέσιµα. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά την κατάρτιση µέσων για τις 
δηµόσιες διαβουλεύσεις, τα κράτη µέλη 
ενεργούν σύµφωνα µε τις σχετικές 

διαγράφεται 
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διατάξεις σε άλλες ενωσιακές 
νοµοθετικές πράξεις. 

Αιτιολόγηση 

Η αρχική διατύπωση δεν έχει προστιθέµενη αξία. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη οργανώνουν τη συλλογή 
των καλύτερων διαθέσιµων δεδοµένων και 

την ανταλλαγή των απαραίτητων 

στοιχείων για τα θαλάσσια χωροταξικά 

σχέδια και τις στρατηγικές για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών. 

1. Τα κράτη µέλη οργανώνουν τη συλλογή 
και τη χρήση των καλύτερων διαθέσιµων 
δεδοµένων και την ανταλλαγή των 

απαραίτητων στοιχείων για τα θαλάσσια 

χωροταξικά σχέδια και για την υλοποίηση 
των στρατηγικών ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και 

της ανταλλαγής των δεδοµένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

µέλη χρησιµοποιούν, στο µέτρο του 

δυνατού, τα υφιστάµενα µέσα και τα 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της 

ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής. 

3. Κατά τη διοργάνωση της συλλογής και 

της ανταλλαγής των δεδοµένων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη 

µέλη χρησιµοποιούν, στο µέτρο του 

δυνατού, τα υφιστάµενα µέσα και τα 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν βάσει της 

ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής και 
άλλες σχετικές ενωσιακές πολιτικές, 
όπως όσες ορίζονται στην οδηγία 
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 
2007 για τη δηµιουργία υποδοµής 
χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (INSPIRE)27α. 

 _____________ 

 27α ΕΕ L 108, 25.4.2007, σ. 1. 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(INSPIRE) εξουσιοδοτεί τη συλλογή σχετικών δεδοµένων 

 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των παράκτιων ζωνών υπόκεινται στις 

διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ και στο 
άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/EΟΚ ανάλογα 
µε την περίπτωση. 

 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε µια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους µέλους πρέπει να συνεργάζονται 
µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά µήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 
συνεργασία αυτή λαµβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήµατα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδοµή. 

1. Τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε µια 
παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους µέλους λαµβάνουν όλα τα 
αναγκαία µέτρα για να συνεργάζονται 
µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά µήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 
συνεργασία αυτή λαµβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήµατα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδοµή, και στοχεύει σε 
ένα κοινό όραµα για κάθε υπάρχουσα και 
µελλοντική στρατηγική θαλάσσιας 
λεκάνης. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Προκειµένου να διευκολυνθεί η 
συνεργασία, τα κράτη µέλη πρέπει, όπου 
είναι δυνατό, να συντονίζουν το 
χρονοδιάγραµµα νέων θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων ή τους κύκλους 
επανεξέτασης των υφιστάµενων σχεδίων. 

Αιτιολόγηση 

Εάν δεν καταβληθούν προσπάθειες συντονισµού του χρονοδιαγράµµατος των κύκλων θαλάσσιων 

χωροταξικών σχεδίων, οι αρµόδιες αρχές ενδέχεται να δυσκολευτούν να συνεργαστούν ακόµα και 

εάν έχουν λυθεί άλλα τεχνικά θέµατα και θέµατα σχετικά µε τα δεδοµένα. 

 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) περιφερειακών θεσµικών δοµών 

συνεργασίας που καλύπτουν την παράκτια 

ζώνη ή τη θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, 

ή 

(α) περιφερειακών συµβάσεων για τη 
θάλασσα ή άλλων περιφερειακών 
θεσµικών δοµών συνεργασίας που 

καλύπτουν την παράκτια ζώνη ή τη 

θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, ή 

 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ενός δικτύου των αρµόδιων αρχών των 

κρατών µελών που καλύπτει τη θαλάσσια 

περιοχή και/ή υποπεριοχή. 

(β) ενός δικτύου των αρµόδιων αρχών των 

κρατών µελών που καλύπτει την παράκτια 
ζώνη, τη θαλάσσια περιοχή και/ή 
υποπεριοχή, ή 
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Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (βα) κάθε άλλης προσέγγισης που πληροί 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. 

Αιτιολόγηση 

Γενικότερα, η περιφερειακή προσέγγιση είναι προτιµότερη αλλά ενδέχεται να υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου προκρίνεται η εφαρµογή διµερούς ή άλλης στρατηγικής. 

 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη που διαβρέχονται από µια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να συντονίζουν τα 

θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια και τις 

στρατηγικές τους για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών µε την εν 

λόγω τρίτη χώρα στην οικεία θαλάσσια 

περιφέρεια ή υποπεριφέρεια και στην 

οικεία παράκτια ζώνη. 

Τα κράτη µέλη που διαβρέχονται από µια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή τρίτης 

χώρας, σύµφωνα µε το διεθνές ναυτικό 
δίκαιο και τις συµβάσεις, προβαίνουν σε 
διαβουλεύσεις µε την εν λόγω χώρα και 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε να συνεργάζονται και να 
συντονίζουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους 

σχέδια και τις στρατηγικές τους για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών µε την εν λόγω τρίτη χώρα στην 

οικεία θαλάσσια περιφέρεια ή 

υποπεριφέρεια και στην οικεία παράκτια 

ζώνη· 

 

 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 6 

έως 13. 

2. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να 

περιλαµβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 

σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 6 

έως 13. Όπου είναι δυνατό, το 
περιεχόµενο και η µορφή της έκθεσης θα 
είναι εναρµονισµένα µε τις σχετικές 
προδιαγραφές της οδηγίας 2008/56/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει, όπου είναι δυνατό, να ελαχιστοποιείται ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος των αρχών, οι 

οποίες ήδη έχουν µεγάλο αριθµό υποχρεώσεων για υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση από 

το ισχύον δίκαιο της ΕΕ. 

 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο που 

σηµειώθηκε κατά την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προόδου 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο, το αργότερο ένα έτος µετά τη 
λήξη της προθεσµίας για τη θέσπιση 
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
στρατηγικών για την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 
σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώθηκε 

κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή µπορεί, µε εκτελεστικές 
πράξεις, να θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε: 

1. Η Επιτροπή µπορεί, χωρίς να θίγει τις 
προδιαγραφές σχετικά µε ουσιαστικά 
συναφή θέµατα σχεδίων και 
στρατηγικών, µε εκτελεστικές πράξεις, να 
θεσπίζει διατάξεις σχετικά µε: 
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Αιτιολόγηση 

Η νέα διατύπωση αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής των πιθανών διατάξεων που εγκρίνονται µε 

εκτελεστικές πράξεις. 

 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) επιχειρησιακές προδιαγραφές για τη 
διαχείριση των δεδοµένων που 

αναφέρονται στο άρθρο 10, υπό τον όρο 

ότι δεν έχουν καθοριστεί από άλλη 
ενωσιακή νοµοθεσία, όπως η οδηγία 
2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά µε 

(α) προδιαγραφές σε σχέση µε τη 
διαδικασία για τη διαχείριση των 
δεδοµένων που αναφέρονται στο άρθρο 10, 

υπό τον όρο ότι δεν έχουν καθοριστεί από 
άλλες ενωσιακές νοµικές πράξεις, όπως η 
οδηγία 2007/2/ΕΚ και 2008/56/ΕΚ σχετικά 

µε 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση ότι οι εκτελεστικές πράξεις θα αφορούν µόνο προδιαγραφές σε σχέση µε τη 

διαδικασία για τη διαχείριση των δεδοµένων και όχι επιχειρησιακές προδιαγραφές. 

 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- την κοινοχρησία των δεδοµένων και τη 

διεπαφή µε τις υφιστάµενες διαδικασίες 
διαχείρισης και συλλογής δεδοµένων · και 

- την αποτελεσµατική κοινοχρησία των 
δεδοµένων και τη διεπαφή µε τα 
υφιστάµενα συστήµατα διαδικασιών 
διαχείρισης και συλλογής δεδοµένων· και 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις δεν 

θα ρυθµίζουν την κοινοχρησία και τη διαχείριση των δεδοµένων γενικά, αλλά θα βελτιώνουν 

µόνο την αποτελεσµατικότητά τους. 
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) τα επιχειρησιακά στάδια για τον 
καθορισµότων θαλάσσιων χωροταξικών 
σχεδίων και των στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, και για την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων: 

(β) τα στάδια σε σχέση µε τη διαδικασία, 
τα οποία συµβάλλουν στον καθορισµό 
των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 
των στρατηγικών για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών, και για 

την υποβολή σχετικών εκθέσεων: 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση σε σχέση µε το ότι το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) αφορά µόνο στάδια σε 

σχέση µε τη διαδικασία και όχι ουσιαστικά συναφή θέµατα θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και 

στρατηγικών για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τις λεπτοµέρειες της διασυνοριακής 

συνεργασίας· 

- τις πιο αποτελεσµατικές λεπτοµέρειες 
της διασυνοριακής συνεργασίας· 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση του ότι οι διατάξεις που εγκρίνονται από την Επιτροπή µε εκτελεστικές πράξεις δεν 

θα ρυθµίζουν τις λεπτοµέρειες της διασυνοριακής συνεργασίας γενικά, αλλά θα βελτιώνουν µόνο 

την αποτελεσµατικότητά τους. 

 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- τη δηµόσια διαβούλευση. διαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, δεν κρίνεται σκόπιµη η ανάθεση στην 

Επιτροπή της εξουσίας έκδοσης εκτελεστικών πράξεων στον εν λόγω τοµέα, ο οποίος εµπίπτει 

στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. 

 

Τροπολογία 76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παράγραφο 
1, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά γίνεται στην παρούσα παράγραφο (για παράδειγµα, στο άρθρο 16 παράγραφος 2) και 

όχι στην παράγραφο 1. 

 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, όταν θεσπίζονται από 

τα κράτη µέλη, παραπέµπουν στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 

παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 

παραποµπής αποφασίζεται από τα κράτη 

µέλη. 

2. Οι διατάξεις αυτές που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, µετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
παραπέµπουν στην παρούσα οδηγία ή 

συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή 

κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο 

τρόπος της παραποµπής αποφασίζεται από 

τα κράτη µέλη. 

 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 36 
µηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

4. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

θεσπίζονται εντός χρονικής περιόδου 48 
µηνών ύστερα από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι 36 µήνες δεν αποτελούν ρεαλιστικό χρονικό διάστηµα. Το 

χρονοδιάγραµµα πρέπει να είναι φιλόδοξο αλλά να µην οδηγεί σε εσπευσµένη υλοποίηση. Πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη τα διάφορα στάδια του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού στα κράτη 

µέλη. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το 

αργότερο 42 µήνες µετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, 

ανά εξαετία. 

5. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 1 υποβάλλονται το 

αργότερο 54 µήνες µετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια, 

ανά εξαετία. 

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροποποίησης είναι η ευθυγράµµιση µε το άρθρο 18 παράγραφος 4, δηλαδή έξι µήνες 

µετά την προθεσµία που προβλέπεται σε αυτό. 

 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το 

αργότερο 6 µήνες µετά από την 

ηµεροµηνία που αναφέρεται στην 

6. Οι εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 

15 παράγραφος 3 υποβάλλονται το 

αργότερο 6 µήνες µετά από την 

ηµεροµηνία που αναφέρεται στην 
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παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά 

εξαετία. 
παράγραφο 5 και στη συνέχεια, ανά 

τετραετία. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α. Οι υποχρεώσεις µεταφοράς στην 
εθνική νοµοθεσία που περιέχονται στην 
παρούσα οδηγία δεν ισχύουν για τα 
περίκλειστα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Τα περίκλειστα κράτη µέλη δεν έχουν παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές, εποµένως γι’ αυτά δεν 

υπάρχει η σκοπιµότητα κατάρτισης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και στρατηγικών για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.   Ωστόσο η παρούσα οδηγία µπορεί να τους 

είναι σηµαντική. Από περίκλειστα κράτη µέλη µπορεί να ζητηθεί συνεργασία από άλλα κράτη 

µέλη, ιδίως κατά την κατάρτιση και εφαρµογή στρατηγικών για την ολοκληρωµένη διαχείριση 

των παράκτιων ζωνών, αν υπάρχει ποταµός που διαρρέει τέτοια κράτη, για να εκβάλει εν 

συνεχεία στη θάλασσα. Εποµένως πρέπει να λάβουν υπόψη την παρούσα οδηγία κατά το 

σχεδιασµό δραστηριοτήτων που µπορεί να επηρεάσουν τις ακτές άλλων κρατών µελών αλλά 

προφανώς δεν µπορούν να µεταφέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση εµπεριέχεται στην παρούσα 

οδηγία. 

 

 

 


